
 

Jewel of the Seas 

 



 

 

8 วัน 5 คืน : ดูไบ - โดฮา - บาเรนห์ - เกาะเซอร์บานียาส - อาบูดาบี - ดูไบ 

เดินทาง 01-10 ธันวาคม 0340 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

วันที่ 1 ต้อนรับสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ (ท่าเรือราชิต) 

 

15.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือราชิต ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส ์

 (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)  

 

Port Address : Port Rashid (Commonly known as Mina Rashid) Passenger Terminal 2 / 3Dubai, United Arab Emirates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2       ล่องน่านน้ําสากล 

 

เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ํา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

การออกกําลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสําหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือ



 

ท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบ

กิจกรรมน่าต่ืนเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง, ชมโชว์ และอื่นๆได้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 ท่าเรือ โดฮา ประเทศ กาตาร์  

 

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้  ดังนี้ 

 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 - 2 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer  ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือ โดฮา ประเทศ กาตาร์ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและ

สถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณบริเวณท่าเรือ 

โดฮาจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือ

เตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

 

 ประเทศกาตาร์ ดินแดนเล็ก ๆ ของคาบสมุทรอาระเบีย แต่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ํามันและก๊าซธรรมชาติซ่อนอยู่มหาศาล 

จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกพื้นที่ของประเทศกาตาร์ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย จึงมีความแห้ง

แล้งและมีภูมิอากาศแบบทะเลทราย โดยช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส แต่หากเป็นฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูง

ได้ถึง 50 องศาเซลเซียส และอาจเกิดพายุทรายได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 

16.00 น. เรือออกจากโดฮา ประเทศ กาตาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที่ 4 ท่าเรือ คาร์ลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาห์เรน 

 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer  ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ คาร์ลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาห์เรน สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน

จะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 

ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรม

ต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่

ห้องพักของท่าน 

 

ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain) เป็นประเทศเกาะในอ่าวเปอร์เซีย (อ่าวอาหรับ) อยู่ห่างจากประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย โดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างกัน 28 กิโลเมตร คือ สะพานคิงฟะฮัดบาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าวอาหรับที่ขุด

พบนํ้ามันดิบในปี 2475 และมีการสร้างโรงกลั่นน้ํามันขึ้น อย่างไรก็ดี ปริมาณน้ํามันดิบที่ขุดพบในบาห์เรนนับว่ามีจํานวนไม่มาก

นักเม่ือเทียบกับคูเวตและซาอุดีอาระเบีย 

16.00 น. เรือออกจากท่าเรือ คาร์ลิฟา บิน ซาลมาน ประเทศ บาห์เรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 5 เกาะเซอร์บานียาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 - 2 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีเกาะเซอร์บานียาส ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ  

 พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ

จอด 1 ชั่วโมง  ณบริเวณท่าเรือ จะมีบริการแท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับ

กิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังวันโดยสามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละ

วันที่ห้องพักของท่าน 

 เกาะเซอร์บานียาสเป็นเกาะธรรมชาติที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ 170 กม. ของอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ อยู่ห่างจาก Jebel Dhanna 9 กิโลเมตรซึ่งทําหน้าที่เป็นจุดข้ามไปยังเกาะอื่น ๆ เช่น Dalma Sir Bani Yas อยู่ห่างจาก

เหนือจรดใต้ 17.5 กม. 

16.00 น. เรือออกจากเกาะเซอร์บานียาส ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 6 เมืองอาบูดาบ ีประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

 

** ห้องอาหาร Tides Dining Room ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 - 2 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

06.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ีท่าเรือซาเยด เมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์  บนฝั่งกับทางเรือ 

พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ

จอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่าน  ใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับ

กิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย สามารถดูได้จาก Cruise Compass ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่

ละวันท่ีห้องพักของท่าน 

 อาบูดาบี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาบูดาบีตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเข้าไป

ในอ่าวเปอร์เซีย เมืองครอบคลุมพื้นท่ี 67,340 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 860,000 คนในปี ค.ศ. 2007 อาบูดาบีถือ

เป็นเมืองท่ีคา่ครองชีพแพงทีส่ดุอันดับ 3 ในภูมิภาค และอันดับ 26 ของโลก 

00.00 น. เรือออกจากเมืองอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

 

 

 



 

วันที่ 5 เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

เช้า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารที่ทางเรือได้จัดให้ไว้ 

** ห้องอาหาร Dining Room  ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

 ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ํา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

การออกกําลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าท่ีห้องอาหารบุฟเฟต์, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสําหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือ

ท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบ

กิจกรรมน่าต่ืนเต้นสามารถ เล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง, ชมโชว์ และอื่นๆได้ 

**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงค่ํา เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง

เพื่อให้พนักงานนําลงไปท่ีท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  (สิ่งของที่ท่านจําเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  ** ถ้าท่านใดมี

ความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องวางไว้ท่ีหน้าห้องพัก ** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 6 เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ 

 

เช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 

 

** ห้องอาหาร Dining Room  ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 - 2 ของเรือ 

** ห้องอาหาร Wind Jammer ห้องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู่ บนชั้น 11 ของเรือสําราญ 

 

06.00 น. เรือเทียบท่า เมืองดูไบ ประเทศ สหรับอาหรับเอมิเรตส์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 

   

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

ราคาห้องพักแบบต่าง ๆ : 

ชนิดห้องพัก ห้องพัก 0 ท่าน ราคาต่อท่าน(ราคาพิเศษ) 

ห้องพักแบบมีไม่มีหน้าต่าง 39,999 

ห้องพักแบบมีระเบียง 41,777 

 

ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการจอง ห้องมีจํานวนจํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 

2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ



 

นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 

หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือสําราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. ค่าภาษีท่าเรือ 

4. ค่าทิปส์ บนเรือ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

2. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ – ดูไบ - กรุงเทพฯ  

7. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ – สนามบิน 

8. หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย 

9. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

 

เงื่อนไขการใช้บรกิาร 

1. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การชําระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน 

3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ 

เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

3.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 



 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่าน

การตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง

หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

3.2 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางและวีซ่า  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 160 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจต้องทําวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยว

ของคุณก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือสําราญส่วนใหญ่ใช้จ่ายเป็นเงินสกุล  USD  ซึ่งสามารถทํารายการผ่านบัตรเครดิตที่ได้

ลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Sea Pass card ก่อนเดินทางได้ 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 30,000 บาท หากมีความ

จําเป็นที่จะใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและสําแดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก โดยการใช้

จ่ายบนเรือต้องนําเงินสดขั้นตํ่า 130 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนด์เรือ

สําราญ) โดยวันก่อนเรือจะเทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะนําให้ซื้อประกันการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลาท้องถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ตาม

เขตน่านน้ําแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน USD   อัตราเทียบ 31.73 บาท ต่อ 1 USD 

*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันที่ 16 เม.ย. 40 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 

หากท่านใช้บัตรเครดิตในการชําระค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 000 โวลล์ ทั้งแบบ 0 ขาแบน, สามขา, 0 ขากลม ดังรูป  

(แนะนําให้เตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรือสําราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ใบเตรียมตัวการเดินทาง 

  ล่องเรือสําราญ  

 

https://www.accuweather.com/


 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ท่ีห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือ

กําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ําจนถึงดึกให้บริการ สับเปลี่ยนกันตามมื้ออาหารตลอดท้ังวัน 

หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่จะมีระบุไว้ใน Sea Pass card 

ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ ห้องโรงละครหลัก ทา่นที่ทาน

อาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษทลูกค้าต้องทําการจองเพิ่มเติมบนเรือสําราญ ค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน 

 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 0 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ทําการเช็คอินหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะ

ถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บัตรเครดิต 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 

 ของมีค่า / อุปกรณ์ท่ีจําเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 

 ทิปบนเรือ หากไม่ได้รวมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 

 อปุกรณ์อาบน้ํา ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้ํา 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นําขึ้น

และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 ตัวสํารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่านั้น 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เนื้อสัตว์ 



 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแต่งกาย  การแต่งกายทั้งชายหญิงสามารถแต่งตัวได้ตามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทริป

กับทางเรือที่ได้ทํารายการจองไว้ 

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ําที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหาร

เหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual 

หรือกึ่งทางการได้ 

 หากเป็นเส้นทางที่ล่องเรือมากกว่า 3 คืน จะมีวันกัปตันไนท์หรือกาล่าไนท์ เชิญทุกท่านให้เข้าร่วมงาน

แนะนําให้ผู้หยิงสวมชุดราตรี ผู้ชายใส่สูธและเน็คไท 

 

ขั้นตอนการขึ้น–ลง เรือสําราญ  

 

1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารท่าเรือแรก นําพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รับ Sea Pass Card ที่จะใช้แทนกุญแจ

ห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

       

 

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ทางเรือลําเลียงให้ไปให้ถึงห้องสว่นตัวของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถทําได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอ

คอยในการลําเลียงสัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 

3. นําพาสปอร์ต สําเนาพาสปอร์ต และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณีถือ

พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องมีใบ ตม.ไทย) 

4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมนําการ์ดห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก 

เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือสําราญ 

5. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทันที หรือจะให้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนีภัยฉุกเฉิน

ที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังขึ้น ให้ไปตามจุดที่ระบุไว้

ใน Cruise Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณีไป 

 

 

 

หากกรณีการ์ดสูญหายกรุณา

ติดต่อแจ้งทาง Guest Service 



 

ขั้นตอนเคลียร์ค่าใช้จ่าย และรับพาสปอร์ตคืน 

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง นําการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งชําระค่าใช้จ่าย ที่ Reception เจ้าหน้าที่จะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมด ท่าน

สามารถชําระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 

**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไขที่เรือกําหนด** 

2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสําราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ท่ี Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแก่

ทุกท่าน 

 

กรณีลูกค้าต้องการใช้บริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite 

ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 

สงวนสิทธิ์อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่

เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 

 

  

กรณีท่ีท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติ

เรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่งสามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ําสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะนี้ได้ 

 




